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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha, poissa
puheenjohtaja
Franti Aija, poissa
Liu Päivi, I vpj., toimi puheenjohtajana
Niinikoski Terhi
Pajunen Juha, poissa
Vilén Mika, poistui klo 18.55 §:n 237 aikana
Villanen Riitta
Olander Tero, Aija Frantin varajäsen
Palviainen Erja, Juha Pajusen varajäsen
Nieminen Tea, Juha Virkin varajäsen

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Runolinna Liljan-Kukka
Putus Jaana
Kyllönen Petra, poissa
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija
Autere Mikko

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, § 230

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

229 – 240

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 26.10.2017.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Villanen ja Terhi Niinikoski.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Päivi Liu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Marttila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 26.10.2017 ja 27.10.2017
Allekirjoitukset

Riitta Villanen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terhi Niinikoski

Aika ja paikka

Pornainen 30.10.2017
Virka-asema

Hallintojohtaja
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Seija Marttila
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KUNNANVALTUUSTON 2.10.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 229

Hallitukselle esitellään 2.10.2017 pidetystä kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Kunnanjohtajan ehdotus:
§ 93

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Ote: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus

§ 94

Aloite Kellokosken sairaalan nuoriso-osastojen säilyttämiseksi Kellokoskella Laakson sairaalan valmistumiseen
asti
Ote: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus

§ 95

Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen Uudenmaan jätelautakuntaan
Otteet: Porvoon kaupunki, kuntatekniikka,
Jenni Lastuvuori ja Riitta Villanen, palkat

§ 96

Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä
Ote: Mäntsälän kunnanhallitus

§ 97

Tikantie, asemakaavan hyväksyminen
Otteet: lainvoimaisuuden jälkeen, tontinomistaja, Pertti
Hartikainen, maanmittaustoimisto, Uudenmaan liitto, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta. ELY-keskukselle
ilmoitus kaavan voimaantulosta.

Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ne muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston
päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PALOTALLIN KUNTOARVIO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET / PALOTALLIN PURKAMINEN
Khall 201

Investointiosaan on varattu vuodelle 2017 palotallin tulevaisuuden suunnitelmiin ja selvitykseen rahoitusta 10 000€. Vuonna 2017 on teetetty
yhdessä Palotallin ja Urheilukentän huoltorakennuksen kanssa kuntoarvio, jossa on arvioitu Palotallin kuntoa ja vaihtoehtoja palotallin osalta.
Palotallin osalta tarkasteluun otettiin vaihtoehtoina:
1) Korjaus nykyiseen tasoon
2) Rakennuksen liittäminen osaksi keskustan kehittämistä, korjaus laajempaan tasoon
3) Purkaminen
Kuntoarvion johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset:
Palotalli on kokonaisuudessaan niin huonossa kunnossa, että se on ylittänyt taloudellisesti järkevän korjauspisteen useita vuosia sitten. Jos rakennuksella on suojelullista tai kulttuurihistoriallista arvoa, purkaminen
ja uudelleen rakentaminen on taloudellisesti järkevämpää, varsinkin jos
tila tulee ympärivuotiseen vuokrakäyttöön (mikäli esimerkiksi suunnitellun torialueen huoltorakennus).
Rakennuksen vähimmäistason saneeraus kesäkäyttöön (lämmittämätön
tila) edellyttää ainakin seuraavia toimenpiteitä:
- peltikatteen uusiminen, yläpohjan lahovaurioiden korjaus ja vanhojen
vettyneiden purueristeiden poisto, räystäskourujen ja syöksytorvien
asennus ja kattovesien johtaminen pois takaseinustalta.
- ulkoseinärunkojen lahovaurioiden korjaus (runkotolppien vahvistus
1,5m korkeuteen) ja sokkelin korotus harkko- tai betonirakenteella.
- ulkoverhouslaudoituksen uusiminen n. 35% seinäpinnasta sekä ulkoverhouksen maalaus. Sisäverhousten uusiminen kauttaaltaan talli-osalla.
- Puuttuvien ja rikkoontuneiden ikkunoiden sekä ulko-ovien uusiminen.
- Perustusten vahvistus, 100% anturalinjasta, ja halkeaminen korjaus,
mahdollinen salaojitus. Maanpinnan muotoilu rakennuksen ympärillä.
- Sähköjärjestelmien kunnon selvittäminen ja korjaus tarvittaessa.
- Mahdolliset vesi- ja viemäriliitokset ja lv-asennukset.
./..
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Nämä korjaustoimenpiteet ovat havaintoja kartoituskäynniltä. Purku- ja
korjaustöiden edetessä rakenteista voi paljastua piileviä vaurioita joita
kartoitus käynnillä ei havaittu. Rakentamisajankohta ja nykykunto huomioiden, on todennäköistä, että palotallin rakenteissa on sisäilmaongelmia aiheuttavia epäpuhtauksia.
Ilman toimenpiteitä, seinärungon etenevien lahovaurioiden ja vesikaton
vuotojen vuoksi, rakennus on muutaman vuoden kuluessa osittaisessa
sortumisvaarassa.
Alustavan kustannusarvion mukaan Palotallin kustannukset eri vaihtoehdoissa. Kustannuslaskelma pohjautuu kohdekäynnin tietoihin ja havaintoihin.
Palotallin vähimmäistason korjaus kesäkäyttöön n. 800 €/m2 alv. 0%,
palotallin purkaminen n. 8000 € alv. 0%,
palotallin uudisrakennus (lämmittämätön tila) n. 1100 €/m2 alv. 0%.
Vaihtoehdot toimenpiteiden rahoitukselle:
1) taloussuunnitelman investointiosassa on alustavasti varattu vuodelle
2018 kiinteistöjen perusparannukseen vanhan palotallin ympäristön
suunnitelmien toteuttamiseen 60 000 €
2) vaihtoehdon 2 toteutuksessa tulee esittää vuoden 2018 talousarvioon
lisää 60 000 €
3) purkuvaihtoehdossa tulee talousarvion käyttötalouspuolelle varata
kuluina 15 000 € vuodelle 2018 (edellyttää purkulupaa rakennus- ja
ympäristölautakunnalta).
Kustannusarviota kasvattavat tilojen muuttaminen lämmitetyksi, ilmanvaihdon ja lämmityksen kustannukset, muutostöiden suunnittelukustannukset sekä valvontakustannukset työssä.
Asemakaavassa palotalli on merkitty sä –merkinnällä, joka tarkoittaa,
että olemassa oleva rakennus voidaan säilyttää, mutta sitä ei voida korvata uudella. Rakennus ei rajoita kaavan osoittaman rakennusoikeuden
käyttämistä. Rakennus ei myöskään ole suojeltu rakennus.
Palotalli on myös tällä hetkellä vaaraa aiheuttavassa kunnossa, joten sen
käyttöä ei nykyisellään voida jatkaa.
Kuntoarvio lähetetään tiedoksi esityslistan mukana.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee teknisen johtajan esittelyn pohjalta esitetyistä vaihtoehdoista. Asiasta päätetään vuoden 2018 talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 230

Syksyn aikana on palotallin kunto takaseinän osalta huonontunut, lisäksi
seinä- ja kattorakenteita on sortunut. Rakennus on rajattu lippusiimalla.
Rakennuksen lahonneiden osien sortumat aiheuttavat vaaraa lähellä liikkuville. Kiinteistön omistaja vastaa rakennustensa turvallisuudesta ja
terveellisyydestä.
Kuntoarvion pohjalta rakennuksen korjaamiskustannukset muodostuisivat niin suuriksi käyttöarvoon verrattuna, että rakennuksen purkaminen
turvallisuussyistä on perusteltua. Rakennustarkastaja on antanut kunnalle korjauskehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi helmikuun 2018 loppuun mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen ryhtymään purkamista edellyttäviin toimenpiteisiin (haitta-ainekartoitukset, purkulupa) sekä huolehtimaan jatkotoimenpiteistä.
Määräraha-asia tuodaan käsittelyyn 6.11.2017 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTAAN / PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN
Khall § 136

Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 8 luvun
10 §:n mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena, kuntalain 51 §:n mukaisena KeskiUudenmaan pelastustoimen alueen kuntien yhteisenä toimielimenä.
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta toimii pelastuslain tarkoittamana monijäsenisenä pelastusviranomaisena.
Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista jäsenehdokkaista.
Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat
kaksi jäsentä.
Jäseninä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan
toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös
sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien väli
sen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvolain vaatimusten täyttämiseksi Vantaan kaupunki pyytää mahdollisuuksien mukaan nimeämään sekä mies- että naispuolisen jäsenehdokkaan.
Vantaan kaupunki pyytää 30.5.2017 päivätyllä kirjeellä kuntia asettamaan jäsen- ja varajäsenehdokkaansa johtokuntaan.
Nimettyjen jäsenehdokkaiden ja heidän varajäsenehdokkaidensa yhteystiedot pyydetään toimittamaan 9.8.2017 mennessä Vantaan kaupungin
kirjaamoon.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kunnan ehdokkaan ja
varaehdokkaan valittavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudeksi 2017 – 2021.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt § 63

Kunnanvaltuuston päätös:
Valtuusto nimesi yksimielisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
johtokuntaan kunnan ehdokkaaksi Erja Palviaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mira Ohvo-Harhakosken.
______________________

Khall § 231

Vantaan kaupungin kansliasta on tullut 5.10.2017 seuraava sähköposti
viesti:
”Vantaan kaupungin kirjaamoon saapui viime kuun aikana otteita KeskiUudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan nimetyistä henkilöistä. Pornainen oli kokouksessaan 12.6.2017 nimennyt johtokuntaan
Erja Palviaisen ja hänen varajäsenekseen Mira Ohvo-Harhakosken.
Kun koostimme listan johtokuntaan nimetyistä huomasimme, ettei kokoonpano täytä tasa-arvopykälän vaatimusta molempien sukupuolten 40
% edustuksesta. Ilmoitimme tästä poliittisille puolueille ja nyt olemme
saaneet puolueiden välisesti sovitun (epävirallisen) nimilistan joka näyttää täyttävän tasa-arvo pykälän vaatimukset, mutta nimet/henkilöt ovat
mm. Pornaisten kohdalla muuttuneet.
Onko Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan
edustajista tehty kunnassanne uusi päätös? En löytänyt päätöstä kotisivuiltanne. tai onko asia menossa päätöksentekoon? Tarvitsemme asiasta
pöytäkirjanotteen, jotta saamme johtokunnan nimeämisen etenemään
täällä Vantaalla.”
Pelastuslaitoksen kautta on tullut tieto, että Pornaisten kunnan edustajia
olisivat Jukka Turunen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Karita Pekkinen ja Mira Ohvo-Harhakoski, hänen varajäsen on Hyvinkäältä Niko
Kostia.
./..
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä tarkistaa 12.6.2017 §:ssä
63 tekemäänsä päätöstä Vantaan kaupungilta tulleen tiedon mukaiseksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan valitaan jäseneksi Jukka Turunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Karita Pekkinen sekä jäseneksi Mira OhvoHarhakoski.
______________________
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KUNTALAISALOITE PORNAISLAISTEN TERVEYSKESKUSMAKSUJEN POISTAMISESTA
1.1.2018
Khall § 232

X X on jättänyt 6.10.2017 47 kuntalaisen allekirjoittaman seuraavan
sisältöisen kuntalaisaloitteen:
”Pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden asema Suomessa on heikentynyt viime vuosina selvästi ja köyhyys lisääntynyt. Lääkeomavastuita on korotettu, terveyskeskusmaksuja nostettu, eläkkeiden indeksikorotukset jäädytetty ja myös muita sosiaalietuuksia on leikattu. Viimeksi
kunta aloitti maksujen perinnän terveydenhoitajan vastaanotolla käynnistä.
Esitän, että Pornainen poistaa terveyskeskusmaksut asukkailtaan vuoden
2018 alusta suunterveydenhuoltoa lukuun ottamatta tai ainakin lakkaa
perimästä asiakasmaksuja terveydenhoitajan vastaanotolla käynnistä.
Meneillään olevan valinnanvapauskokeilun johdosta maksujen perimättä
jättämisen tulee käsittääkseni koskea myös yksityisen palveluntarjoajan
valinneita.”
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteen osalta Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018 - 2021
Khall § 233

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus on lähettänyt Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille
2018 – 2021 lausunnon antamista varten. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 31.10.2017 mennessä.
Suunnitelma löytyy internetistä osoitteesta
https://www.tienpidonsuunnitelma.fi. Samasta paikasta löytyvät kartat,
joissa on suunnitellut hankkeet.
Pornaisiin ei ole osoitettu toteutettavaksi uusia investointeja suunnitteluvuosille 2018 – 2021. Vuonna 2017 toteutettiin Pornaisissa Mt 1493
kevyen liikenteen väylän rakentaminen Parkkojan koulun kohdalla noin
800 metrin matkalla.
Uudenmaan ELY-keskus vastaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn ja
taloudellisesti merkittävimmän alueen tienpidosta. Alueeseen kuuluvat
Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Väestönkasvu seudulla on voimakasta, sillä siellä sijaitsee lähes puolet koko Suomen työpaikoista. Alueella on suuri merkitys koko Suomen kehitykselle
ja kansantaloudelle, minkä vuoksi liikenteen toimivuus on erittäin tärkeää.
Toimialue käsittää maan ainoan metropolialueen, mutta myös maaseutumaisia kuntia. Alueella asuu lähes kaksi miljoonaa asukasta ja väestön
on ennustettu kasvavan muuta maata voimakkaammin myös jatkossa.
Lähes kolmannes koko maan liikennesuoritteesta ja lähes puolet joukkoliikenteen suoritteesta ajetaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.
Liikennesuoritteiden ennustetaan tulevien 30 vuoden aikana edelleen
kasvavan noin kolmanneksella.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnan kannalta tärkeitä hankkeita, jotka tulisi mahdollisimman nopeasti ottaa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen
suunnitelmaan ovat:
-

kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle (Mt 1494) välillä
Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie, vaarallisuusluokittelun pohjalta
ensiarvoisen tärkeä hanke
./..
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- Järvenpääntien alkuosa Mustijoen yli, asutuksen lisääntyessä välitön
tarve kevyen liikenteen väylälle
Hankkeet tulisi ajoittaa vuosille 2019 – 2020.
Lisäksi suunnitteluvuosille tulisi ajoittaa myös tierakenteen parantamisen jatko maantiellä (Mt 1494) Halkian kylän läpi ainakin Mäntsälän
Nummisten kylään saakka sekä Halkiassa Mustijoen ylittävä, noin 300
metrin matka silta- ja muiden tierakenteiden parantamista Halkiantiellä.
Edellä esitetyt hankkeet ovat liikenneturvallisuuden ja alueen kaavoitettujen alueiden sekä joukkoliikenteen kehittymisen kannalta erittäin tärkeitä. Lisäksi ELY-keskuksen tulisi osoittaa vuosittain rahaa myös pienempiin perusparannuskohteisiin (esim. maantien 1492 LaukkoskiHinthaara välinen tienosuus), jotta voitaisiin estää tieverkoston enempi
rappeutuminen.
Kunta ilmoittaa samalla valmiutensa osallistua kevyen liikenteen väyläkustannuksiin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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KOTOJÄRVENRANTA, ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 172

Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaava on tullut voimaan
19.4.2011. Asemakaavassa on osoitettu yksi yhtenäinen loma-asuntojen
korttelialue (RA-1). Tälle alueelle saadaan asemakaavaan perustuen rakentaa enintään kahden loma-asunnon rakennuksia. Rakennusten määrää
ei ole rajoitettu, mutta korttelin kokonaisrakennusoikeus on 1.140 kem2.
Alueelle on toteutettu yksi ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen soveltuva rakennus, mutta kysyntää ei ole näin lähellä Helsinkiä ollut riittävästi, ja alue on jäänyt toteutumatta.
Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ovat tavanneet syyskuun alussa maanomistajan ja neuvotelleet asemakaavan muutosmahdollisuudesta. Maanomistaja on esittänyt oman näkemyksensä alueen mahdollisesta toteutuksesta ympärivuotiseen asumiseen, ja alueen on neuvottelussa katsottu
soveltuvan maankäyttösopimuksella toteutettavaksi. Asemakaavan sisällöstä ei voi sopia sitovasti tässä vaiheessa. Pornaisten kunnan hallintosäännön mukaan maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.
Ennen kaavoitustyön käynnistämistä on kuitenkin tarpeen sopia erillisellä käynnistämissopimuksella niistä ehdoista, joilla asemakaavatyöhön
ryhdytään. Alue on siltä osin poikkeuksellinen, että sitä koskee
1.11.2004 allekirjoitettu sopimus Kotojärven Kartanoalueen asemakaavan toteuttamis- ja ylläpitovelvollisuuksista. Koska kyseessä ei ole ns.
ensimmäinen asemakaava, on kaavan sisällöstä riippumatta sovittava, että asemakaavan mukaiset katualueet siirtyvät kunnan omistukseen vastikkeetta. Maanomistajan kanssa on myös neuvoteltu 35.000 euron
maankäyttökorvauksesta. Lisäksi maanomistaja vastaa asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannuksista.
Tiedoksi ilman liitenumeroa on ote voimassa olevasta asemakaavasta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
-

Kotojärven loma-alueen asemakaavan muutos käynnistetään lomaasuntojen korttelialueen (RA-1) osalta. Korttelialueen alueelliseen
laajuuteen voi asemakaavatyössä tehdä vain vähäisiä muutoksia.
maanomistaja vastaa asemakaavoituksen laatimis- ja käsittelykustannuksista
./..
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- sopimusalueen asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta aikaisempaan Kotojärven Kartanoalueen asemakaavan toteuttamis- ja ylläpitokustannuksista 1.11.2004 allekirjoitettuun sopimukseen, jonka
mukaan alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta vastaa maanomistaja
- maanomistaja luovuttaa kunnalle korvauksetta asemakaavan muutosalueeseen sisältyvät katualueet, vaikka kyseessä ei ole alueen
ensimmäinen asemakaava
- asemakaavan myötä syntyvästä alueen arvonnoususta maanomistaja korvaa kunnalle maankäyttömaksuna 35.000 euroa sen jälkeen,
kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
- kunnanjohtaja valtuutetaan solmimaan maanomistajan kanssa asemakaavoituksen käynnistämissopimus em. ehdoin
- maanomistajan ja kunnan välillä laaditaan maankäyttösopimus, kun
asemakaavatyö on edennyt riittävän pitkälle. Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto ennen asemakaavan hyväksymistä.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall § 119, liite 21-22

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 2.1 – 31.1.2017.
Luonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen ja yksi suullinen mielipide.
Liitteenä nro 21 on asemakaavakartta ja –selostus. Kaavan laatijan vastineet esitettyihin mielipiteisiin on esitetty liitteessä nro 22.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 22 mukaiset vastineet
esitettyihin mielipiteisiin ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot
MRA 28 §:n mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
./..
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 212, liite 32-34

Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 31.5 –
29.6.2017.
Uudenmaan ELY-keskus antoi ehdotuksesta lausunnon ja lisäksi jätettiin
yksi muistutus. Maanomistaja esitti vähäisiä muutoksia neljän rakennuspaikan rakennusoikeuksiin asemakaavan kokonaisrakennusoikeuden kuitenkaan muuttumatta.
Liitteenä nro 32 on kaavaselostus ja liitteenä nro 33 on asemakaavakartta. Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen on liitteenä
nro 34.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan vastineen ehdotusta
koskevaan palautteeseen, asemakaavaan tehdyt vähäiset muutokset sekä
kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
./..
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Asemakaavaa koskeva asia käsiteltiin kunnanhallituksessa 18.9.2017.
Tämän jälkeen X X sekä rakennuspaikkojen 12 ja 13 omistajat ovat
suullisesti esittäneet kaavaan vielä seuraavia muutoksia:
Kotojärvenmäki-nimisen kadun nimeksi tulisi muuttaa kadussa olevan
silmukan osalta Kotojärvenranta ja rakennuspaikkojen 11, 12 ja 13 rakennusoikeutta korottaa 20 k-m2 rakennuspaikkaa kohden.
Asemakaavan laatija on antanut muutosesityksiin vastineen, jonka mukaan esitettyyn kadun nimen muutokseen ei ole estettä eikä rakennusoikeuden esitettyyn korotukseen ole kaavallista estettä. Kysymys on vähäisestä muutoksesta
Liitteenä nro 36 on täydennetty kaavaselostus ja liitteenä nro 37 on asemakaavakartta. Asemakaavan laatijan vastine ehdotuksen palautteeseen
on liitteenä nro 38.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus hyväksyy kaavan laatijan 16.10.2017 päivätyn
vastineen ehdotusta koskevaan palautteeseen, asemakaavaan tehdyt vähäiset muutokset sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset.
Kotojärvenmäki-nimisen kadun nimeksi muutetaan silmukan osalta Kotojärvenranta. Rakennuspaikkojen 11, 12 ja 13 rakennusoikeutta korotetaan 20 k-m2 rakennuspaikkaa kohden. Kysymys on vähäisestä muutoksesta.
Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavan em. muutoksilla kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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PORNAISTEN KUNTASTRATEGIA 2018 – 2020
Khall § 235

Pornaisten kuntastrategiaa 2018–2020 valmisteltiin valtuuston seminaarissa 6-7.10.2017. Strategiatyö käynnistyi kuitenkin jo 2.10.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä, jolloin Katja Pesonen Perlacon Oy:stä
johdatteli valtuutettuja Pornaisten lähivuosien talousnäkymiin. Sote- ja
maakuntauudistuksen seurauksena muutokset tulevat olemaan merkittäviä erityisesti v. 2020 alusta lukien paitsi kunnan talouden, myös kunnan
roolin ja tehtävien osalta.
Strategiaseminaarissa käytiin läpi Pornaisten kunnan nykytilaa ja lähivuosien haasteita. Tausta-aineistona tässä olivat keväällä hyväksytty uusi
hallintosääntö linjauksineen, ns. HYVE-ohjelman aineisto sekä Pornaisten perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat selvitykset. Niiden keskeiset tulokset sekä toimialojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi
seminaarin aikana.
Uudistetun kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategiaa seuraavasti:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. Omistajapolitiikka
5. Henkilöstöpolitiikka
6. Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet
7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Varsinainen strategiatyö käynnistyi ryhmätöillä, joiden aiheita olivat:
Tehtävä 1. Pornaisten Visio
Kuntastrategian 2015–2017 yhteydessä on esitetty Pornaisten kunnan visio.
Miten tätä visiota tulisi kehittää tai muuttaa vai kelpaako se sellaisenaan.
Mitkä avainsanat tai ilmaukset tulisi nostaa esiin v. 2018–2020? Mitä
voidaan poistaa?
./..
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Tehtävä 2. Väestöennusteesta väestötavoitteeksi?
Kunnanvaltuuston helmikuussa 2014 hyväksymä Pornaisten väestöennuste vuosille 2014–2030 on esitetty liiteaineistossa. Siinä on myös esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste samaksi ajaksi sekä viime vuosien
toteuma.
Asetetaanko Pornaisissa jatkossakin väestöennuste vai väestönkehitykselle aikaisempaa selkeämmät tavoitteet strategiassa ja keinot toteutukselle kehittämisohjelmissa?
Minkälaiseen väestökehitykseen olette valmiita sitoutumaan lähivuosina
v. 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä 2020–2030? Esittäkää lähivuodet sanallisesti tai väestölukuina ja v. 2020–2030 väestön vuosittaisena muutosprosenttina.
Tehtävä 3. Jatkumo kuntastrategiasta kehittämisohjelmiin
Teille on jaettu ja esitelty hallintosäännön yhteydessä hyväksytty Pornaisten johtamisjärjestelmä, joka sisältää kuntastrategian lisäksi kolme
kehittämisohjelmaa. Toimiakseen hyvin strategian tulee vaikuttaa ohjelmatyöhön sopivalla ohjauksen tasolla turhaa päällekkäisyyttä välttäen.
Nostakaa esiin 2-4 sellaista asiaa/tavoitetta, joilla kuntastrategian tulisi
ohjata kunkin kehittämisohjelman valmistelua. Tausta-aineistona tarkastelussa on myös kuntastrategia vuosille 2014–2017.
Käydyn keskustelun jälkeen strategian jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti:
 kuntastrategian tulee olla tiivis ja sen tulee muodostaa selkeä kokonaisuus yhdessä strategian hyväksymisen jälkeen laadittavien kehittämisohjelmien kanssa
 kehittämisohjelmia laaditaan hallintosäännössä mainitut kolme:
Elinvoimaohjelma, Hyvinvointiohjelma sekä Talous- ja henkilöstöohjelma. Läpileikkaavina teemoina kaikissa näissä tulevat olemaan
osallisuus ja digitaalisuus.
 kuntastrategia laaditaan niin, että se voidaan hyväksyä valtuustossa
18.12.2017 samalla, kun hyväksytään vuotta 2018 koskeva talousarvio
 strategiatyötä ohjaa kunnanhallitus
 valtuustoryhmien näkemyksiä kootaan systemaattisesti strategian
valmistelun yhteydessä, ja strategiaa käsitellään valtuuston kokouksissa keskusteluasioina
 valtuustoseminaarissa esitelty aineisto toimitetaan valtuutetuille sähköisesti
./..
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 seuraavan kerran valtuusto käsittelee strategiatyötä kokouksessaan
30.10.2017
Valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu jaetaan viikolla 43.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jatkovalmistelua koskevat linjaukset
sekä valtuustoseminaarin ryhmätöiden tulokset ja niitä koskevan jatkovalmistelun.
Samalla kunnanhallitus hyväksyy, että valtuustoryhmien puheenjohtajille toimitetaan valtuustoryhmien näkemyksiä kokoava kysymyksenasettelu viikolla 43.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.

Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / HUOVILANTIE 15
Khall § 236

Valmistelija: aluearkkitehti Pertti Österman.
HAKIJA:
X X on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, joka
koskee 3300 m2:n määräalaa, joka lohkotaan tilasta Nikula (66,7855ha),
Pornaisten kunnan Halkian kylässä. Kiinteistötunnus on 611-401-1-89 ja
se on rekisteröity vuonna 1988.
RAKENNUSPAIKKA:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Halkian kylässä Huovilantien varrella, numerossa 15.
Halkian kylä on syntynyt aikanaan Mustijoen varrelle ja levittäytynyt
ympärilleen historian saatossa. Alueella on vanhoja maatiloja ja omakotitaloja eri vuosisadoilta ja vuosikymmeniltä.
Rakennukset on sijoitettu etupäässä metsäsaarekkeisiin ja pellot ovat
viljelykäytössä sekä hevosten laitumina.
Lähimpiin rakennuksiin on matkaa noin 60m. Vanhoja rakennuspaikkoja
on 200 metrin säteellä kymmenkunta kappaletta.
HAETAAN:
Hakemuksen mukaan rakennustoimenpiteenä on ympärivuotinen asuinrakennus.
KAAVOITUSTILANNE:
Maakuntakaavassa rakennuspaikka on kyläalueella.
Pohjoisten kylien osayleiskaavassa rakennuspaikka on AT-alueella, joka
on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi. Emätilamitoituksessa
on kaavassa keltainen pallo eli uuden rakennuspaikan symboli, jolle saa
rakentaa yksiasuntoisen asuin- tai lomarakennuksen talousrakennuksineen tai kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia sekä sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle.
Uuden rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000m2. Mikäli liitytään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000m2.
Alueella ei ole asemakaavaa.
ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO (18.10.2017):
Rakennuspaikka on kooltaan kunnan rakennusjärjestyksen mukainen,
sekä sijainniltaan ja muodoltaan ja maaperältään rakentamiseen sovelias.
Rakennus täydentää kylärakennetta ja tiivistää kylää.
Pohjoisten kylien osayleiskaavassa kiinteistöllä on emätilamitoituksen
osoittama rakennuspaikka.
./..
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- hakemuksen mukainen rakentaminen (137§) ko. paikalle ei aiheuta
haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle
-

on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta

-

on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

-

hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia

-

Jätteiden ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan kunnan viranomaisten
määräyksiä. Kuten osayleiskaavamääräyksissä todetaan, on asuinrakennus liitettävä paikalliseen vesi- ja viemäriyhtiöön tai –
osuuskuntaan.

-

rakennusten ympärille tulee jättää riittävä suojapuusto

Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin
ehdoin.
Esityslistan oheismateriaalina on tiedoksi alueen sijaintia osoittava kartta
ja asema maakuntakaavassa sekä osayleiskaavassa ja valokuvia Nummentieltä. Muu materiaali on nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua aluearkkitehdin
esittämin perustein.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila,
puh. 040 558 2562.
./..
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Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 237

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


Eteva kuntayhtymä raportti 29.9.2017: Talousarvion toteutuminen
Q1-Q2/2017.



Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja
21.9.2017.



Mäntsälän kunta, ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 25.9.2017 §
103: Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä.



Mäntsälän kunta, ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta
3.10.2017 § 44: Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotus vuoden
2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi.



Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.10.2017.



Päätöksiä ajalta 4. – 23.10.2017:
Hallintojohtajan ja teknisen johtajan päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 238

MUUT ASIAT
Khall § 238

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

23.10.2017

408

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 239

Kokouspäivämäärä

sivu

23.10.2017

409

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN
PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall § 239

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään
8.11.2017 klo 12.30 Hyvinkäällä Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa.
Kuntalain (410/2015) 60 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustaja valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustaja edustaa kokouksessa kuntaa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 8.11.2017 pidettävään yhtymäkokoukseen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus nimesi 8.11.2017 pidettävään Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Mika Vilénin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Peter de Jongin.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

23.10.2017

240

410

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
229, 230. 239

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
229, 230, 239

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

411
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

